
 Månedsplan skovtrolde september 2021 
Så blev det september, den første efterårsmåned.  Det er også en høstmåned, hvor der høstes og sankes. Skovtroldene er 

allerede godt i gang med at smage på naturens spisekammer, men vi har appetit på mere. Vi vil ud på mange turer, både på 
gåben, med hestevogn og bus. På vores mange turer og stop vil vi lave aktiviteter, der både har med naturen at gøre, men også   

aktiviteter, der skal være med til at styrke børnenes fællesskabsfølelse.  
Kærlig hilsen Berit og Marie 

Dag Aktivitet  Læreplanstema 

1.  Onsdag Hyp hyp, hestevognstur med alle fra børnehaven! 
Æstetik, kultur og 

fællesskab 

2.  Torsdag 
Vi går jorden rundt, hvor vi ser efter tegn på efterår og at det er høstmåneden. Natur, udeliv og 

science 

3.  Fredag Fællesaktivitet: Motionsdag, hvor vi løber, springer, kaster…. 
Krop, sanser og 

bevægelser 

Weekend   

6.  Mandag 
Tobias har fødselsdag, hurraaaa      NATURENS uge 

Turen går til åen og hvad mon vi finder af bær og andre lækkerier på vores vej? 

Natur; udeliv og 

science 

7.  Tirsdag Turen går over til Kunstbygningen, hvor vi ser efter spor af dyrene, der har spist af 

naturens spisekammer. 

Natur, udeliv og 

science 

8.  Onsdag Vi skal på udflugt, vi skal med bus til Trevæld!!  
Æstetik, kultur og 

fællesskab 

9.  Torsdag I vores skov skal vi se på de forskellige træsorter og så skal der klatres! 
Natur, udeliv og 

science 

10. Fredag Fælles aktivitet: Vi skaber eventyrlige fortællinger og lærer noget om sommerfugle 
Krop, sanser og 

bevægelser 

Weekend   

13. Mandag 
Mig og min krop: Vi vil gå en tur ned på stranden, hvor vi vil tegne omridset af vores 

kroppe i sandet. Hvad hedder kropsdelene? 

Krop, sanser og 

bevægelser/Natur, 

udeliv og science 

14. Tirsdag 
Vi går Troldeskoven, hvor vi vil lege bevægelseslege ud fra Bevægelsesviften fra  Grønne 

Spirer 

Krop, saner og 

bevægelse 

15. Onsdag International demokrati dag; Vi går i Vores skov og i fællesskab aftaler hvor vi går hen 
Kommunikation og 

sprog 

16. Torsdag 
Vi går over i kolonihaven, hvor vi snakker om følelser, viser hinanden, hvordan man ser 

ud, når man er sur, glad, forskrækket osv. 

Kommunikation og 

sprog 

17. Fredag Fællesaktivitet: Vi har troldetema 
Æstetik, kultur og 

fællesskab 

Weekend   

20. Mandag Vi tager i Fyrhaven, hvor vi vil lave nogle sjove samarbejdslege med snor 
Alsidig personlig 
udvikling og social 
udvikling 

21. Tirsdag 

Clara har fødselsdag, hurraaaa 

I kolonihaven, hvor vi laver massagelege: Vaskehal, pizzabager.. 

 

Æstetik, kultur og 

fællesskab 

22. Onsdag I Fyrhaven skal vi samarbejde om at flytte vand. Hvor meget kan vi flytte? 
Natur, udeliv og 

science 

23. Torsdag 
Vi går i Fyrhaven, hvor vi vil snakke om vores sanser og prøve dem af på forskellige 

måder. 

Krop, sanser og 

bevægelser 

24. Fredag 

 

Fællesaktivitet: ”Splitter mine bramsejl”, vi har pirattema!! HUSK arbejdsdag 
 

 

Æstetik, kultur og 

fællesskab 

Weekend   

27. Mandag Turen går til kolonihaven. Her snakker om venskaber og leger Tælletrold 

Alsidig, personlig 

udvikling og social 

udvikling 

28. Tirsdag Vi starter dagen i Fyrhaven med massagelegene Vaskehal og Min rejse 
Krop, sanser og 

bevægelser 

29. Onsdag Vi går over til kunstbygningen. Vi spiller naturbingo 
Kommunikation 

og sprog 

30. Torsdag Vi går i vores skov, hvor vi laver popcorn over bål og synger 
Æstetik, kultur og 

fællesskab 

 


